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 Desde quando recebi o convite do Prof. Enock para participar do Projeto de Conexão Local 

Modalidade Interuniversitária – Cliu, focando a pesquisa no trabalho realizado pelo Projeto 

Pão da Vida em Viçosa do Ceará – CE, fiquei muito feliz, pois certamente essa foi uma grande 

oportunidade, em termos acadêmicos, de poder vivenciar empiricamente os conhecimentos 

que havia adquirido nas aulas do curso de Bacharelado em Ciências Sociais, pela Universidade 

Federal do Acre – Ufac. 

Através desse contato com o campo pude enriquecer ainda mais minha carreira como 

acadêmica, além da sala de aula, e sem dúvida o Cliu foi um dos grandes responsáveis por 

aperfeiçoar minha formação ao permitir que participando deste projeto obtivesse uma visão 

mais abrangente sobre como é lidar com um trabalho de campo, entrevistas, elaboração de 

relatórios e etc, assim como todos os seus impactos.  

Um dos pontos principais que posso destacar que foram de suma importância para contribuir 

na eficiência deste trabalho foi o fato de podermos nos relacionar de forma integrada com 

estudantes e professores de instituições de ensinos de outra região. Dessa forma, creio que 

isso proporcionou uma liberdade maior, nos deixando mais abertos a obter opiniões diversas e 

visões que pudessem enriquecer ainda mais a pesquisa.  

Durante o mês de julho de 2012, quando se realizou a pesquisa pude também contar com a 

contribuição dos meus dois colegas de campo, Guilherme e Tamara que me acompanharam e 

juntos podemos conhecer de perto todo o trabalho realizado pelo Projeto Pão da Vida, em 

Viçosa do Ceará, desenvolvido pelo Centro Espírita “O Pobre de Deus”, que consistia em uma 

ação social direcionada aos moradores do município, especificamente na Vila de Oiticicas, sede 

do distrito Lambedouro, localizado no município. 

Sobre a pesquisa em si, posso afirmar que consegui visualizar bem todas as informações que 

me foram transmitidas, depois constatar sua veracidade indo aos lares das famílias acolhidas 

pelo projeto e perceber o alcance e os resultados que estavam sendo obtidos.  

Ver de perto toda aquela situação de vulnerabilidade social me fez refletir sobre esta situação 

que hoje ocorre com maior força e é realidade em tantas outras famílias espalhadas mundo a 

fora.  

A miséria é algo muito diferente do nosso dia-dia, apesar de que nos deparamos com ela todos 

os dias, por meio da convivência com algumas famílias pertencentes à comunidade, pude 

quebrar uma série de paradigmas e pré-conceitos, pois percebi um jeito diferente de ver a 

vida, com todo seu valor e unicidade.  



Pude perceber que esta experiência me trouxe muitos benefícios em minha vida acadêmica. O 
que me permite hoje compreender de forma mais ampla o que de fato é a pesquisa de campo, 
principalmente focada em questão social, e o quanto ela é fundamental. Tudo isso pude 
adquirir tomando como exemplo a minha própria percepção durante a experiência. Destaco 
aqui que todo o aprendizado adquirido ao longo da minha participação foi extraordinário.  

Enfim, a iniciativa do projeto em si como todo é uma excelente oportunidade para os alunos 

conhecerem de perto realidades tão opostas àquelas que estão habituados. Meus 

conhecimentos após este contato com o Cliu elevaram-se bastante, de forma única, sem falar 

de toda consciência adquirida que tanto veio a somar também para meu crescimento pessoal. 

Fica aqui meu sincero agradecimento a toda equipe envolvida nesse trabalho, que sempre 

foram tão gentis e acolhedores e os meus parabéns por toda organização. 

 


